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OBECNÍ ÚŘAD 

Dne 10.9.2012 se konalo 15. řádné veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. 

Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a 
schválilo:

1. Místní program obnovy venkova na roky 
2013 – 2015. Jedná se o plánované akce na nej-
bližší období, například: Oprava komunikace od 
Popluží do Žamberka a komunikace Sypaninou 
na Kameničnou, úsporná opatření na budově OÚ, 
rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, do-
končení rekonstrukce hřbitovní zdi a úprava par-
kovací plochy u hřbitova. 

2. Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů v č.p. 
165. Současní nájemci splnili limity pro příjmově 
vymezené občany, proto bylo možné prodloužení 
nájemních smluv na další 2 roky. 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2012 ve výši  
29 000,- Kč – jedná se především o přidělení odvo-
du z loterií na sportovní aktivity TJ Sokol a příjmů 
z úroků na kulturu.

4. Zahájení výběrového řízení na zpracovatele 
Územního plánu obce Helvíkovice.

5. Zahájení výběrového řízení na provozovatele 
Kanalizace Helvíkovice.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb 

do Zastupitelstva Pardubického kraje
 v obci Helvíkovice

Starostka obce Helvíkovice podle § 27 odst. 1 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se 
uskuteční

v pátek 12.10.2012 
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu 13.10.2012 
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je sálek v budově obecního úřadu, Helvíkovice 
č.p. 3
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu 
v obci Helvíkovice, části Helvíkovice a části 
Houkov. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost, státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním dokladem ČR) a pokud je přihlášen k 
trvalému pobytu na území Pardubického kraje.

4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány 
nejpozději do úterý 9. října 2012. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.

Jana Kolářová, starostka

UPOZORNĚNÍ 
K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ 

A JINÝCH POROSTŮ

Obec byla upozorněna společností ČEZ Distri-
buce a.s., že vlastníci a uživatelé pozemků dotče-
ných provozováním distribuční sítě elektřiny, 
jedná se o nadzemní vedení o napětí 1 kV až 35 
kV, jsou povinni (dle § 25 odst.3 písm. g) záko-
na č. 458/2000 Sb. v platném znění, energetický 
zákon – o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích) odstranit nebo 
oklestit porosty pod vedením a to:

1. U vedení o napětí do 1 kV ( 400/230 V) musí 
být nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných po-
rostů od holých vodičů 2 m a od izolovaných kabe-
lů 1,5 m u stromů a porostů, na které lze vylézt. U 
stromů, na které nelze vylézt činí tato vzdálenost 
1,5 m u obou druhů vedení.

2. U vedení nad 1 kV do 35 kV včetně musí být 
vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m a 2,5 m od 
izolovaných vodičů u porostů, na které lze vylézt. 
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U porostů, na které nelze vylézt činí tato vzdále-
nost 1,5 m. 

Výše uvedené povinnosti majitelů pozemků 
stanoví uvedený energetický zákon. Náležitosti 
potřebné pro kácení samostatně stojících stromů 
a keřů mimo lesní pozemky, a to i na zeměděl-
ských pozemcích se řídí ustanoveními zákona č. 
114/1992 Sb. a to dle postupů tak jak to bylo uve-
deno ve zpravodaji č. 6/2011. Povolení ke skácení 
takovýchto stromů a keřů lze získat na základě 
podání žádosti na obecní úřad. Na tuto skutečnost 
upozorňujeme aktuelně zejména proto, že kácení 
lez provádět v době vegetačního klidu, tj. zpravidla 
od 1.10. do 31.3. Formuláře této žádosti lze najít 
na webových stránkách obce www.helvikovice.cz.

PŠ

ŽÁDOST
V souvislosti s odstraněním a okleštěním stro-

moví a jiných porostů žádáme spoluobčany a 
majitele nemovitostí o prohlídku a ořezání 
větví rostoucích v blízkosti cest, které mohou 
být překážkou v prohrnování sněhu, bezpečnosti 
vyjíždění aj. Pokud i přes tuto výzvu nebude oře-
zání učiněno, v kritických místech ořez provedou 
pracovníci obce.

JK

   
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Říjen 2012
Tomšová Marie č.p. 2 88 let
Kalousová Marta č.p. 60 88 let
Dvořák František č.p. 103 70 let
Šafářová Eva č.p. 32 81 let
Vítková Hana č.p. 24 73 let
Koukol Jaroslav č.p. 31 72 let
Listopad 2012
Švábová Františka č.p. 82 70 let
Planíková Květoslava č.p. 139 76 let

Kalous Petr č.p. 133 60 let
Kučerová Anna č.p. 107 60 let
Matyáš František č.p. 52  72 let
Divíšková Marie č.p. 31  72 let
Matyášová Marie č.p. 3  71 let
Richtrová Marie č.p. 19  74 let
Kovářová Eva č.p. 50  60 let
Kudrová Hana č.p. 96  89 let
Bednář Václav č.p. 74  70 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
4.8. se narodil Tadeáš Hubálek do č.p. 115

VD

Kdo byl milován, 
nemůže být zapomenut.

Dne 16.9.2012 jsme vzpomněli s velkou bolestí 
3. výročí úmrtí mého manžela

 pana Václava Stejskala z Helvíkovic. 
S láskou vzpomínají manželka Anna, 

dcery s rodinami. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
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ZE žIvOtA v OBCI
VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Prohledejte půdy a odložené věci v krabicích. 
Klub žen Helvíkovice připravuje výstavu sta-
rých hraček a uvítá vše, čím můžete přispět k 
obohacení výstavy i vy. Staré hračky, označené 
jménem, které jste ochotni zapůjčit, můžete při-
nést na OÚ do 9. října. Připravovaná výstava se 
uskuteční v době voleb 12. a 13. října 2012. 

 Za ochotu předem srdečně děkují 
pořadatelé výstavy

Ženy středního a staršího věku!

CHCETE UDĚLAT 
NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ?
Přijďte si zacvičit vždy ve středu 
od 19,30 h do místní tělocvičny. 

Cvičení při hudbě je vhodnou relaxací, přispí-
vá k celkové pohodě a dobré náladě. 

První zdravotní cvičení začíná 
17.10. v 19,30 h.

V sobotu 8.9. v dopoledních hodinách jsem měl 
cestu kolem odpadového dvora. Zde jsem zjistil, 
že neznámý občan naší, či jiné obce z okolí, odložil 
svůj odpad před bránu odpadového dvora. K tomu 
přikládám foto.

 Je-li to občan Helvíkovic, proč nevyužil čas kdy 
je oficiálně otevřeno? Asi proto, že odpad nepo-
chází z naší obce. 

Správce odpadového dvora Vábr Jiří

Zájezd do Polska
pořádá KŽ ve čtvrtek 25. října 2012.

Na programu jsou trhy v Kudowa Zdroj a oběd 
ve vinárně pana Drašnara v Novém Městě n. 
Metují, kde si pochutnáme na výborné kach-
ničce s knedlíkem a zelím.
Cena:  členky KŽ a děti do 15 let – 70 Kč
 Ostatní – 100 Kč

Odjezd od Obecního úřadu 
v Helvíkovicích v 7,30 h.

Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová.

Co přinesl nový školní rok
Nejenom, že dětem a rodičům začali povinnos-

ti, do naší mateřské školy nastoupily nové děti a 
ty starší odešly do žambereckých základních škol, 
ale i v naší obci se rozbíhají zájmové kroužky pro 
děti, ale i ženy. 

Angličtina pro děti pod vedením paní Ludmily 
Šťovíčkové se schází každé pondělí od 8.10.2012 v 
prostorách místní knihovny. 

Taneční kroužek, který vede paní učitelka Hana 
Michaličková, měl první informativní schůzku 
5.10.2012 a bude se scházet v naší tělocvičně.

Výtvarný kroužek se schází dvakrát v týdnu po-
dle věku dětí, mladší děti pod vedením paní Elišky 
Markové mají schůzku ve středu od 19.9.2012, 
starší děti mají svůj termín ve čtvrtek a pracují pod 
dohledem paní Ludmily Matyášové. Pro potřebu 
výtvarného kroužku hledáme stará nepotřebná 
CD, která můžete věnovat dětem k tvoření (dodá-
vejte přímo na kroužek nebo na OÚ). 

Zajímavostí a zpestřením byl nápad Lídy  
Matyášové na kroužek pro ženy každého věku 
pod názvem „Tvoření pro ženy“ v plánovaných 
termínech na pololetí 16.10., 13.11., 11.12.2012 
a 8.1.2013. Naučíte se drátkovat, tvořit z korál-
ků, zdobit zrcadlo a mnoho dalšího a především 
si odpočinete od všedních záležitostí a přijdete na 
jiné myšlenky. Máte-li zájem využít nabídky zá-
jmových činností, domluvte se vždy přímo s výše 
uvedenými osobami.

JK
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Ohlédnutí 
Dne 16.8.2012 byl uspořádán zájezd pro důchod-

ce i když nejen pro ně. Výpravný a bezvadně připra-
vený program nachystala paní Ludmila Dvořáková, 
tímto jí za spokojené osazenstvo zájezdu děkuji. 
Prvním zastavením byla návštěva mlýnu Dřevíček s 
průvodci, manželi a zároveň majiteli mlýnu v dobo-
vém a stylovém oblečení a ještě úchvatnější zážitek 
byl z fungování tohoto mlýna i po tolika letech. 

Další návštěva byla kaple Panny Marie Sněž-
né a chaty Hvězda, dále jsme odjížděli do města 
Broumova s prohlídkou Benediktinského kláštera 
a ostatních zajímavostí. Zajímavou návštěvou bylo 
železniční muzeum v Jaroměři. Poutavé a technicky zdatné vyprávění mladého nadšence, který patří 

do skupiny lidí, kteří mají zájem a obětují svůj volný čas na 
záchranu unikátních exponátů tohoto muzea bylo velice pou-
tavé, ale v tu dobu už byl náš nepřítel čas a následovala cesta 
zpět se zastavením na večeři a prohlídce hotelu Studánka v 
obnoveném lázeňském a rekreačním místě u Rychnova nad 
Kněžnou.

Poutavý výlet nejen pro důchodce byl naplněn mnoha do-
jmy a zážitky z hezkého dne, škoda jenom, že nenajdeme v 
naší obci tolik občanů, abychom naplnili autobus. 

JK

ADVENT 2012 A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Obec Helvíkovice zve srdečně všechny občany 
na tradiční akci, která se uskuteční počátkem 

doby adventní u OÚ v neděli dne

2. prosince 2012 od 16 hodin.

Program: 
Zahájení starostkou obce.

Vánoční koledy, strojení stromečku a básně dětí.
Živý betlém.

Tradiční občerstvení 
– čerstvé bramboráky, svařené víno.

 

Klub žen pořádá 
2. 12. 2012 od 14,30 do 18,00 h v prostorách 
vestibulu a knihovny v Helvíkovicích prodejní 

VÁNOČNÍ VýSTAVU
Na výstavě se nadýchnete vánoční atmosférou, 

můžete si zakoupit levné adventní věnce, 
vánoční svícny a perníčky. 

POZNAMENEJtE SI DO KALENDÁŘE



6

NÁZORY A ZAJÍMAvOStI
Lipová alej

Stále diskutované téma, které vyvolává roz-
dílné názory. Jedni říkají lípy skácet – narušují a 
ohrožují nemovitosti, ohrožují bezpečnost lidí, je 
z nich nepořádek v podobě listí a spadaných větví, 
aj. Druzí říkají je to symbol obce, zadržují smog a 
prach z provozu aut na silnici I/11 atd. Dle mého 
názoru všichni mají pravdu, ale je opravdu těžké 
najít kompromis, řešení a ještě se zavděčit všem...

Připomenu Vám pár historických informací: V 
kronice píše p. František Kubasa svoje vzpomínky 

a uvádí, že stromořadí bylo vysázeno obcí v roce 
1904. 

Dále cituji: „Krásné toto stromořadí lipové jest 
pravou okrasou obce což bez lichocení doznávají 
cizinci naší obcí projíždějící, dříve bylo stromořadí 
majetkem jednotlivců jímž pozemky přináleželi a 
tu jednotlivci nejsouce milovníky stromoví vysa-
zovaly neb vůbec nevysazovaly stromoví takže byli 
vysazovány stromky, lípy, topoly, olše, slívy a.t.d. 

někdo měl stromy velké někdo malé někdo vůbec 
žádné, takže do krásy pro obec nepřidalo žádné“.

Tak takto nějak vypadal začátek původu našich 
108 let starých lip, v průběhu jejich života byl asi 
nejzásadnější požadavek Silnic v roce 1993 o vy-
kácení lipové aleje podél silnice I/11 s tím, že stro-
my stojící těsně u silnice tvoří překážku silničního 
provozu. V té době vznikl petiční výbor za záchra-
nu, omlazení a udržování lip, petici proti skácení 
podepsalo 275 občanů. 

Lipová alej byla v roce 1994 ošetřena, několik 
vážně ohrožených stromů bylo odstraněno.

Lipová alej je stále diskutované téma. Na jaře 
2011 bylo pokáceno v obci 6 lip, které byly silně 

narušené a převážná část kmene dutá, i toto mělo 
své zastánce pro kácení a proti kácení. Na tomto 
základě jsme se v zastupitelstvu dohodli, že ne-
cháme zpracovat pro tyto účely pro obec bezplatné 
nezávislé odborné stanovisko Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Pardubice. Místní šetření 
pracovnicí této agentury proběhlo ve dvou fázích.

První v lednu 2012, terénní šetření bylo prove-
deno s využitím vizuálních metod – hodnocena 
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byla výhradě odolnost stromů proti zlomu a odol-
nost proti vyvrácení byla hodnocena pouze na zá-
kladě viditelných symptomů.

Druhá etapa proběhla v červenci 2012, k vy-
hodnocení vitality stromů v lipové aleji byla pou-
žita Metodika AOPK ČR, Praha 2009 „Oceňová-
ní dřevin rostoucích mimo les“. Vitalita hodnotí 
parametry ukazující na životaschopnost stromu. 
Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace 
koruny, malformace větvení a vývoj sekundárních 
výhonů. K vyhodnocení jednotlivých stromů byla 
použita známkovací hodnocení v rozsahu 0 výbor-
ná – 5 odumřelý strom. Musím podotknout, že v 
rámci terénního šetření nebyl žádný z posuzova-
ných stromů hodnocen jako havarijní a v úseku 
intravilánu obce lze většinu hodnotit jako vyho-
vující. Odborná stanoviska jsou k nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Helvíkovicích.

Vážení spoluobčané
Z redakčních důvodů bychom uvítali náměty od občanů, které úseky z dějin obce by byly dle 

jejich názoru nejzajímavější. Takovéto náměty lze sdělit na obecní úřad nebo na e-mail ouhelviko-
vice@orlicko.cz

Uvítáme poskytnutí historických fotografií k vytvoření kopie pro účely Obecního úřadu Helví-
kovice. Pokud vlastníte fotografie a máte zájem o uchování naší historie, přineste je prosím na OÚ 
a po vytvoření kopie Vám budou následně vráceny. Tyto materiály by byly použity i pro zmapování 
míst, nemovitostí, přírodních a jiných zajímavostí naší krásné a malebné obce.

Při jednáních s vlastníkem silnice I/11 a přileh-
lých pozemků ŘDS, ředitelstvím Pardubice bylo 
dohodnuto, že Obec Helvíkovice je vlastníkem lip 
v blízkosti chodníků, které jsou majetkem obce tj. 
od staré hasičské zbojnice po pohostinství U Jele-
na a od prodejny Konzum až po konec chodníku 
navazující na tzv. starou cestu. Ostatní lípy patří k 
pozemkům ve vlastnictví ŘSD a proto jsou i lípy v 
majetku ŘSD.

Na základě těchto stanovisek dojde v blížícím 
se období vegetačního klidu k pokácení vybraných 
lip. 

V minulém zpravodaji č. 4 jsme zveřejnili jedi-
nou fotografii zachycující počátek lipového stro-
mořadí, děkujeme za darování a poskytnutí kopie 
obecnímu úřadu p.Vratislavu Matyášovi.

Jana Kolářová, starostka
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BROUČKIÁDA             ,,Beruška jsem, bydlím v trávě, kamarádky hledám právě. Lalalala...“
Zpívala jsem si s dětmi a najednou se objevila ve dveřích krásná, malá holčička a řekla mi: ,,Paní uči-

telko já dnes půjdu za berušku.“ A já půjdu za motýlka, já zase za chrousta a moje Hanička za světlušku, 
přidávaly se další děti. Už se moc těšíme, dodal Jára. Děti nemohly dospat a už tu bylo očekávané odpo-
ledne. Počasí nám přálo a co se sešlo broučků a motýlků! Celkem 71 bez těch nejmenších na kočárku, 
hodně dospělých a celkem 40 účinkujících. Broučci radostně přicházeli z trasy plni dojmů, největším 
zážitkem letos byla jízda na koni a i na ostatních stanovištích byly úkoly perfektně připravené! Mnoho-
krát děkuji všem účinkujícím broučkům. Zasloužíte velikánskou pochvalu!!!

Za výborná grilovaná kuřata si zaslouží velké poděkování manželé Dvořákovi, paní Michaličková, 
Planíková a p. Chládek. Dětem moc chutnaly párky v rohlíku, 
které pro ně připravily členky Klubu žen Dana Smetanová a 
Věra Dittertová. Moc díky! To jsme si všichni pochutnali! Za  
zajištění občerstvení děkuji členkám Klubu žen J. Urbánkové 
a H. Gábrišové. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům - 
manželům Markovým, Mgr. E. Adámkové - lékárna Laura, 
manželům Svobodovým, manželům Smetanovým, p. Peter-
kovi - velkosklad Helvíkovice, paní J. Zezulkové ml. (výborné 
perníčky), děvčatům z bytovky - D. Holubářové, A. Krejsové, 
D. Kubíčkové, H. Stránské, R. Kailové.

Také moc děkuji našemu stálému fotografovi Mílovi Duško-
vi, který se vzorně stará o webové stránky mateřské školy. Na 
školkové zahradě při uspávání broučků to byl opravdu dětský 
ráj! Za šťastné a spokojené děti Vám všem mnohokrát děku-
ji!!!

Anna Janebová - ředitelka MŠ
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PERLIČKY  Z  MŠ
Dítě: ,,Já jsem taková malá paní učitelka, viďte 
paní učitelko?“ (krásný úsměv Simonky)

Dítě: ,,Táta mi dával doma zelí, tak už ve školce 
nemusím.“ (Viktorka)
 
Dítě: ,,My máme hrozně moc peněz papírových!“
Matýsek: ,,A máte na to vůbec nějakou bednu, aby 
se vám to vešlo?“
Dítě: ,,Máme takovou od čaje.“
 
Dítě:,,Je večer otevřená školka?“ (Dominik)
 
Dítě: ,,Čekáme na Marušku, má plno nápadů, sta-
ví rychle domeček. Něco vymyslí, řekne plán a je to 
hned!“ (Alešek)
  
Dítě: ,,Maruška je u nás ve školce paní starostka!“
Učitelka:,,Proč si to myslíš?“
Dítě: ,,Protože nezlobí, nehraje si s dětma, jenom 
poslouchá a mluví s paní učitelkou a má dobré ná-
pady.“ (Alešek)

UPOZORNĚNÍ, INZERCE

Kde a jak se mohou obyvatelé 
obce Helvíkovice zbavit 
vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospo-
třebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětné-
ho odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. 
Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní pod-
mínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy ne-
rozebrané.

V takovém případě hradí další nakládání s nimi 
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních 
systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozaříze-
ní, kterému již někdo odmontoval důležité části 
jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, 
plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotře-

bičů je činnost zákonem určená pouze osobám s 
příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nut-
né považovat za odpad a náklady spojené s jejich 
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do 
poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností 
můžete zdarma odevzdávat 

ve sběrném dvoře obce Helvíkovice. 
Otevírací doba odpadového dvora je v období 

listopad 2012 – únor 2013 
pouze v sobotu od 14 h do 16 h. 

V ostatních měsících je otevřeno i ve středu 
od 16 do 18 h. 

Více na www.elektrowin.cz 
nebo www.helvikovice.cz

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci 
dalšími životy

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát ki-
logramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo od-
padu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů 
je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít 
veškeré materiály, které se z nich podaří při zpra-
cování získat.

Když se tedy na starou pračku podíváme z toho-
to pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 
10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Po-
dobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, 
který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, 
u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 
kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. 

Zájem o takto získané materiály jako o druhot-
né suroviny se samozřejmě u různých zpracovate-
lů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané 
do tavby spolu se železnou rudou velmi význam-
nou úsporu energie. 

Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější 
řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit 
například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří 
tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje prů-
měrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají 

velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů 



10

tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací 
dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů, 
jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umož-
ňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí 
se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné 
plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, 
výběhy pro koně a další plochy. 

Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového re-
cyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se 
získává z průmyslových i komunálních odpadů a 
obalů.

Případná likvidace výrobků z recyklátu je také 
velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně 
recyklovatelný.

Ani další výrobce by se bez plastového recyklá-
tu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na 
kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi  
30 % plastů ze starých spotřebičů. 

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé 
ze zemí Evropské unie. 

Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpa-
dů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané ko-
lektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze 

starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se 
ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od 
stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po auto-
mobilový průmysl. 

Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména 
jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. 
Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako 
finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné 
zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.

PUR-pěna je dnes také základním materiálem 
při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila mo-
litan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího 
nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyrábě-
ných automobilech.

PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z 
hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta 
takřka výhradním tepelným izolantem v potravi-
nářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách. 

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé 
spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná mís-
ta, aby se o ně mohli postarat odborníci?

Elektrowin a.s.

Občanské sdružení Diakonie Broumov  
- nezisková organizace, která poskytuje soci-
ální služby pro občany z okraje společnosti – 
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost, společně s obcí 
Helvíkovice

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

	Letního a zimního oblečení (dámské, pán-
ské, dětské)

	Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

	Látek (minimálně 1m2)
	Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 

skleničky
	Peří, péřových a vatovaných přikrývek, pol-

štářů a dek
	Obuvi – veškeré nepoškozené

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
	ledničky, televize, počítače a jinou elektro-

niku, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů

	nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí

	znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
od 1.10. do 8.10.2012 

na Obecním úřadě v Helvíkovicích

V pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
v ostatní dny po předchozí domluvě.

Místo ukládání věcí: sklad OÚ v přízemí.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 224 316 800, 224 317 203-Diakonie Brou-

mov, www.diakoniebroumov.org
tel. 465 612 527 – Obecní úřad Helvíkovice
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Kancelář MAS ORLICKO 
nezahálela ani o prázdninách

V dalším kole jsme přijali 30 
žádostí obcí, neziskovek a podni-
katelů, dokončili jsme tábořiště 
pro handicapované v Kamenič-
né, projekt na podporu spoluprá-

ce neziskových organizací pokračuje.
Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou 

probíhat nejen na Orlicku díky iniciativě MAS 
ORLICKO.

Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, další 
šance podat žádost – jaro 2013 …

Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO pří-
jem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Žádosti 
na podporu rozvoje obcí, neziskových organizací 
a podnikatelů podalo celkem 30 žadatelů – 4 obce, 
14 neziskových a církevních organizací a 12 mi-
kropodniků. Seznam úspěšných žadatelů bude 
znám v polovině října.

Poslední šance podat žádost se svým projek-
tovým záměrem v tomto programovacím období 
bude příští rok na jaře v již sedmé výzvě s předpo-
kládanou celkovou alokací cca. 10 milionů korun. 
Seznam vhodných příjemců spolu s finančním 
plánem bude zveřejněn do konce roku.  

Projekt na podporu handicapovaných dokon-
čen …

Již nyní si můžete zapůjčit specielní kompen-
zační sportovní pomůcky pro handicapované v 
regionální půjčovně Oblastní charity Ústí nad Or-
licí, na pobočce v Letohradě. O těchto pomůckách 
jsme Vás informovali již v minulých číslech.

V další fázi tohoto projektu bylo díky MAS OR-
LICKO vybudováno tábořiště pro handicapované 
v Kameničné. Některé děti mají konec prázdnin 
spojený spíše s pocity „zase škola“. Tento dojem 
jsme se snažili rozptýlit pěknou odpolední sobotní 
akcí 25. 8. na novém tábořišti, jejíž součástí byla 
spousta soutěží, opékání špekáčků, jízda na koni, 
ochutnávka medu a koňská svatba.

Tábořiště provozuje Šťastný domov, občanské 
sdružení. Více informací o provozu tábořiště na-
leznete na www.stastny-domov.cz

Další částí projektu byla i analýza atraktivit ces-
tovního ruchu z hlediska dostupnosti handicapo-
vaným i osobami. Brožuru s těmito informacemi 
si můžete vyzvednout na informačních centrech. 
Případně navštivte webové stránky www.jedeme-
taky.cz.  

Nový portál podpoří fungování neziskových 
organizací

Nový portál je již téměř před dokončením. Ne-
ziskovým organizacím na území Orlicka nabíd-
ne bezplatnou možnost prezentace své činnosti, 
„burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (na-
příklad vybavení a prostory) a v rámci společného 
kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní 
a kulturní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu 
obdobných akcí v sousedních obcích.

Do projektu se můžete zapojit již nyní na webo-
vých stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.
cz od června 2012.

Do dalších let s větším územím, aneb MAS 
ORLICKO se pomalu rozšiřuje

Jak jsme Vás již informovali, MAS ORLIC-
KO má zájem o rozšíření působnosti do regionu 
Orlicko – Třebovsko. To by ve výsledku přineslo 
možnost využívat nabídky služeb MAS ORLICKO 
dalším obcím, podnikatelům a neziskovým orga-
nizacím v Pardubickém kraji.

V současné době již 13 zastupitelstev dalších 
obcí schválilo připojení k MAS ORLICKO.

Více informací o aktivitách a činnosti MAS OR-
LICKO na: www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři 
MAS na Divišově 669 v Žamberku.
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ZPRÁvY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Mateřská škola spolu 
s První pomocí Helvíkovice 

pořádají tradiční

DRAKIÁDU
Sejdeme se v pátek 12.10.2012 
v 15.45 hodin u mateřské školy.

Na každého čeká malá odměna. 
Občerstvení zajištěno.

Těší se na Vás pořadatelé! 


